Hvorfor verdensmål?
"Vi har et ansvar for, at de kommende
generationer overtager en bedre og mere
bæredygtig verden end den nuværende.
Det kræver, at vi alle – også byggebranchen –
udvikler os i en mere bæredygtig retning og
udvikler nye løsninger og ideer som svar på
nogle af de udfordringer, vi står overfor."

Sådan siger Clara Halvorsen, kampagneleder
på Verdens Bedste Nyheder og medlem af
FBSA's Unge Advisory Board. Hvis vi skal
adressere fremtidens udfordringer, kræver det,
at vi samarbejder. FBSA arbejder for at
implementere verdensmålene specifikt i den
danske bygge- og anlægsbranche. Og vi håber,
du vil være med - uanset om du er garvet
kender eller grøn nybegynder.

Kontakt

Træning i FN's
verdensmål

Foreningen for Byggeriets
Samfundsansvar
Tlf: + 45 61 77 59 17
Email: info@fbsa.dk

"Det byggede miljø har afgørende indflydelse på alle
menneskers hverdag. Det er derfor vigtigt, at vi tænker
bæredygtigt i udviklingen og implementeringen af
projekter. Med FBSA's træning i FN's 17 verdensmål
sættes rammerne for at skabe en grønnere og mere
ansvarlig fremtid. For brugere, udviklere og investorer."
- Henrik L. Bang, Direktør i Bygherreforeningen

Klæd din organisation på til
fremtiden. Skærp din profil
gennem træning i
verdensmålene.

Hvordan bliver man
trænet i
verdensmålene?

BASIS
Basisniveauet er for dig, der brug for en
grundlæggende introduktion til
verdensmålene og hvordan du kan bruge dem
til at definere og prioritere dit samfundsansvar

Med træning i verdensmålene bliver din
virksomhed klædt på til at bruge målene
aktivt i både vision, mission og strategisk,
samt til at omsætte målene til konkrete
aktiviteter og produkter.

ØVET

Vi tilbyder tre niveau af verdensmålstræning
med to forskellige varigheder: Basis, øvet og
avanceret, med en varighed på enten tre
timer eller seks timer. På denne måde sikrer vi,
at kurset bliver skræddersyet til netop din
virksomhed.

Det øvede niveau er for dig, der allerede har
tjek på, hvad din virksomheds samfundsansvar
er, og nu har brug for træning i at sætte mål og
kommunikere om dem i forhold til tilbud og
løsninger.

PRISER FRA 15.000 KR. PR. ORGANISATION
Læs mere på www. fbsa.dk
Du vil blive trænet af
Vibeke Grupe Larsen,
som er arkitekt MAA,
specialist i
implementering af
verdensmålene i
byggeriet og har
skrevet publikationen
"De 17 Verdensmål Sådan kommer I i gang"
for Danske
Arkitektvirksomheder.

AVANCERET

DIT UDBYTTE
BASIS

Det avancerede niveau er for dig, der har styr
på din virksomheds mål i forhold til
samfundsansvar, og hvordan du kommunikerer
det, men nu har brug for nye inputs at
videreudvikle din virksomheds vision, mission
og forretning.

Forståelse for
verdensmål i
byggebranchen
Input til
operationalisering
Blik for
sammenhænge

ØVET
Input til
målsætninger
for bæredygtighed
Input til brug af
verdensmålene som
kommunikationsredskab

AVANCERET
Dybdegående
analyse af din
strategi
Forretningsudvikling
gennem
verdensmål

